بسمه تعالی

رزومه
الف -مشخصات تحصیلی
• کارشناسی :شیمی محض ،دانشگاه الزهرا (س)1379-1383 ،
کسب رتبه اول ،معدل کل17/97 :
• کارشناسی ارشد :شیمی معدنی ،دانشگاه خوارزمی1383-1386 ،
موضوع پایان نامه :سنتز و شناسایی نانوذره های اکسیدهای مختلط ) Co(IIو ) Ni(IIو ساختار
مولکولی کمپلکس های ) Ni(IIو )Zn(II

کسب رتبه اول ،معدل کل ،18/69 :ارزیابی پایان نامه :درجه عالی و نمره 19/90
• دکترا :نانومواد معدنی ،دانشگاه تهران1388-1392 ،
موضوع پایان نامه :سنتز مواد نانومتخلخل سیلیسی عامل دار شده جهت کاربرد در سیستم های
رهایش داروهای ضد سرطان
معدل کل ،18/56 :ارزیابی پایان نامه :درجه عالی

ب -سوابق حرفه ای
• عضو هیات علمی دانشکده نانوفناوری دانشگاه سمنان از سال 1393
• مدیر گروه نانوشیمی ،دانشکده نانوفناوری دانشگاه سمنان ،از سال 1395
• مشاور فرهنگی پردیس علوم و فناوری های نوین ،از سال 1395
• مجری طرح پژوهشی" :سنتز و شناسایی نانومیله های  SBA-15دوپ شده با نانوذره های  Fe2O3و کاربرد
آن به عنوان فوتوکاتالیست" ،دانشکده نانوفناوری ،دانشگاه سمنان ،سال 1395
• همکاری در طرح "مطالعه برخی نانوسرامیك های پیشرفته و بررسی کاربردها و روش های تهیه آنها"،
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب -دانشکده فنی ،سال 1387
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• همکاری در طرح "سنتز و شناسایی کمپلکس های جدید معدنی رنگی بر پایه اسیدهای آمینه و فلزات
واسطه " ،موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ ،سال 1388
• همکاری در طرح "طراحی و ساخت سلول های خورشیدی بر پایه نانوکامپوزیت های پلیمری" ،دانشگاه
تهران و با همکاری مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی ،سال 1389
• همکاری در طرح " سنتز نانوکاتالیست کبالت کرومیت در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی اثر کاتالیتیکی آن در
حذف گاز متان" ،پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی ،سال 1391
• تدریس دوره های مقدماتی و پیشرفته " آشنایی با فناوری نانو" در پژوهش سرای جوان منطقه -1388 ،2
1387
پروژه های کارشناسی ارشد راهنمایی شده:
❖ آزاده حاج اسمعیلی" ،سنتز نانو ذره های تیتانیوم دی اکسید مزومتخلخل با خاصیت مغناطیسی
جهت حذف فوتوکاتالیستی فنازوپیریدین"
❖ نقی صفا"،سنتز نانومیله های  SBA-15با خاصیت مغناطیسی و ارزیابی عملکرد آن به عنوان
سیستم های رهایش قارچ کش ها"
❖ فاطمه منصورکیائی "،سنتز نانوذرات  MCM-41دوپ شده با اکسید مس و بررسی تاثیر آن بر
هدایت حرارتی نانوسیال"
❖ سارا جبینی "،سنتز سبز نانوذرات نقره از عصاره درخت ارس"
❖ محمد جواد عرفانی"،ساخت و مشخصه یابی نانوذره های ارگانو سیلیکای مزومتخلخل تناوبی و
بررسی عملکرد آنها به عنوان سیستم رهایش داروی ضد سرطان جمسیتابین"
❖ رضوان خرمی منش "،ساخت و مشخصه یابی نانوذره های  MCM-41دوپ شده با کبالت فریت و
کاربرد آنها در رهایش داروی ضد سرطان جمسیتابین"
❖ مهدی خرسند ریابی"،ساخت ،اصالح سطح و کاربرد نانوذرات ارگانو سیلیکای مزوحفره تناوبی در
تولید نانوکامپوزیت های دندانی"
❖ جواد اسدی "،ساخت ،اصالح سطح و کاربرد نانوذرات تیتانیوم دی اکسید متخلخل در صنعت نفت"
❖ علی سمیعی فر"،ساخت ،مشخصه یابی و بررسی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های رزین اپوکسی
تقویت شده با نانوذرات مزومتخلخل سیلیسی"
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ج -مهارت ها
آشنایی با زبان های خارجی
• زبان انگلیسی :پیشرفته
• زبان فرانسه :مقدماتی
مهارت های نرم افزاری
• آشنایی با نرم افزارهای تخصصی شیمی مانند گوسین HyperChem ،و ChemDraw

سایر مهارت ها
گذراندن دوره های آموزشی
•

HPLC

•

)X-ray Diffraction (XRD

•

Laser Light Scattering

•

)Atomic Force Microscopy (AFM

• کارگاه تخصصی آشنایی با روش های شناسایی نانوذرات با استفاده از دستگاه های  SEMو STM

• کارگاه آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی پوشش های نانو کامپوزیتی ،کاربرد روش های
الکتروشیمی در تعیین خواص پوشش های نانو کامپوزیتی و روش های تعیین اندازه ذرات در نانو
پوشش ها
•

کارگاه آموزشی سلول های خورشیدی بر پایه نانوکامپوزیت های پلیمری
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 -18لیال ترکیان ،مصطفی محمدپور امینی و زهره بهرامی " ،تهیه و شناسایی نانوذرات دیرگداز باا سااختار
اسپینل به دو روش حرارتی" ،اولین همایش ملی دیرگداز ،پژوهشگاه مواد و انرژی ،فروردین .1388
 -19مهرناز قراگوزلو و زهره بهرامی " ،سنتز ،شناسایی و بررسی مقایساه ای کماپلکس هاای رنگای فلازات
واسطه با لیگاند بر پایاه پیریادین" ،اولاین هماایش منطقاه ای آخارین دساتاوردهای تحقیقااتی شایمی و
نانوتکنولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دورود ،اسفند .1388
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ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا ،تهران -مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما ،دی ماه .1393
 -21نقی صفا ،زهره بهرامی و علیرضا بدیعی" ،سنتز و کاربرد نانومیله های  SBA-15به عنوان سیستم
رهایش قارچ کش ها" ،دومین کنفرانس علوم ،مهندسی و فناوری های محیط زیست ،پنجم و ششم خرداد
ماه  ،1395دانشگاه تهران.
 -22طاهره نجات ،فرامرز هرمزی ،زهره بهرامی" ،ساخت نانوکاتالیست برای فرآیند ریفورمینگ بخار اتانول"،
دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی ،ششم اسفند
ماه  ،1394دانشگاه فردوسی مشهد.
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